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Information med anledning av Coronaviruset
Hej!
Vi får många frågor från er vårdnadshavare med anledning av Coronaviruset och
sjukdomen covid-19. Tack för att du hör av dig! Vi förstår att situationen som
samhället nu är i och de förändringar som sker till följd av Coronaviruset kan
skapa frågor och funderingar. I Norrköping följer vi de nationella myndigheternas
direktiv och rekommendationer. Vi utgår också från alla barns bästa, vårt mål är
att de förändringar som görs inom förskolan ska vara bra för många barn och
elever.
Följande punkter är alla viktiga i våra beslut om åtgärder och förändringar:
•

Alla barns lärande och möjligheter att utveckla sina förmågor och
intressen

•

En hållbar arbetsmiljö och arbetssituation för våra medarbetare

•

En minskad smittspridning utifrån Folkhälsomyndigheternas
rekommendationer

Här kommer en sammanfattning av de frågor som vi ser att många undrar över
och våra svar till dig som har barn som går på förskolan.
På kommunens hemsida finns information och vanliga frågor och svar för dig som
har barn. Vi uppdaterar sidan hela tiden. Besök sidan löpande och ta del av
informationen, så håller du dig uppdaterad.
www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/har-du-barn-inorrkopings-forskola-skola.html
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Frågor och svar
Vad gäller kring mitt barns förskoleplats och barnomsorgsavgiften om jag är
permitterad från mitt arbete?
Du får behålla ditt barns plats i förskola om du är permitterad. Om du är delvis
permitterad ska du ändra ditt barns schema och din inkomst i e-tjänsten för
förskola, fritidshem och grundskola. Om du är permitterad på heltid kan ditt barn
vara 15 timmar på förskolan. Du ska inte ändra typ av plats i e-tjänsten men du
behöver ändra ditt schema och din inkomst.
Behöver jag betala barnomsorgsavgiften om förskolan vill att jag är hemma
med mitt barn?
Ja, du behöver betala barnomsorgsavgiften. Om många av pedagogerna är sjuka
och förskolan har hög personalfrånvaro kan de vädja att du ska hålla ditt barn
hemma under enstaka dagar. Det påverkar inte barnomsorgsavgiften.
Kan jag ta ut vabb om förskolan vädjar att jag ska vara hemma med mitt
barn?
Du kan inte ta ut vabb om förskolan vädjar att du ska hålla ditt barn hemma på
grund av att många ur personalen är borta.
På Försäkringskassans hemsida finns information om vabb.
Försäkringskassans information
Vad gäller kring hämtning och lämning av barn när vårdnadshavare har
milda symtom eller är sjuka och barnet är friskt?
Hämtning och lämning ska ske utomhus.
Vad gäller för mig som har fått placering i förskolan under april och maj?
Ta kontakt med förskolan där du fått din placering om du vill senarelägga ditt
barns introduktion. Du behåller ditt startdatum och faktureras från det datum du
fått din placering.
Jag har valt att hålla mitt barn hemma. Får jag behålla mitt barns plats?
Om förskoleplatsen inte nyttjas så kan du som regel behålla platsen i max 3
månader. Rektor kan göra undantag med anledning av coronaviruset och bevilja
att ni får behålla platsen, även om ni just nu inte nyttjar den. Ta kontakt och kom
överens med rektorn på ditt barns förskola om du vill hålla ditt barn hemma under
en period. Inga platser i förskolan kommer att avslutas om vårdnadshavare väljer
att inte lämna sitt barn i förskolan, på grund av coronaviruset.
Vad gäller för barnomsorgsavgiften om jag väljer att hålla mitt barn
hemma?
Avgiften faktureras som vanligt. Du behöver ändra ditt schema i e-tjänsten för
förskola och då ange noll timmar. E-tjänsten hittar du på kommunens hemsida.
minasidor.norrkoping.se/barnomsorg
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Tack för din förståelse för att vardagen på våra förskolor ser lite annorlunda ut,
för att du stöttar våra medarbetare i deras arbete med att göra sitt bästa för att
varje barn ska få goda förutsättningar att lyckas och för ditt engagemang i ditt
barns tid på förskolan.
Med vänlig hälsning
Caroline Strid och Adam Olofsson
Verksamhetschefer Norrköpings kommunala förskolor

